
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:             /SYT-TCCB 

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Công văn số 1411/UBND-TH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 

2022, với các nội dung sau: 

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Công văn số 1411/UBND-

TH của Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm). 

Lưu ý một số nội dung về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng: 

a) Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm: 

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức đối với: 

+ Giám đốc Sở Y tế. 

+ Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các Bệnh viện công lập 

tuyến tỉnh.  

b) Đối với công chức (trừ đối tượng quy định tại điểm a) 

- Giám đốc Sở Y tế quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với: 

+ Các Phó Giám đốc Sở. 

+ Công chức làm việc tại văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc Sở (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của Phó Giám đốc Sở 

được phân công phụ trách). 

+ Công chức là người đứng đầu Chi cục (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh 

giá của Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách). 

- Người đứng đầu Chi cục quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối 

với: 

+ Cấp phó của người đứng đầu Chi cục. 

+ Công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm và công chức trong phạm vi trực 

tiếp sử dụng của Chi cục (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp phó của 

người đứng đầu Chi cục được phân công phụ trách). 



c) Đối với viên chức (trừ đối tượng quy định tại điểm a) 

- Giám đốc Sở Y tế quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng (sau khi có ý 

kiến nhận xét, đánh giá của Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách) đối với 

viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở. 

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quyết định đánh giá, 

xếp loại chất lượng (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp phó của người 

đứng đầu đơn vị được phân công phụ trách) đối với viên chức quản lý thuộc thẩm 

quyền bổ nhiệm và viên chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng của đơn vị. 

2. Hồ sơ đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức là người đứng đầu 

và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở 

Y tế quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng gửi về Sở Y tế (thông qua phòng 

Tổ chức cán bộ) trước ngày 09/12/2022, bao gồm: 

- Văn bản đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng của cơ quan, đơn vị; 

- Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; 

- Ý kiến của cấp ủy đảng nơi công tác; 

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo 

mẫu của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; 

- Biểu tổng hợp (theo mẫu 1 đính kèm); 

- Các văn bản khác liên quan (nếu có). 

3. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

năm 2022 (theo mẫu 2 đính kèm) gửi về Sở Y tế chậm nhất đến ngày 

23/12/2022 qua địa chỉ email nvthai03@angiang.gov.vn để tổng hợp, báo cáo 

Sở Nội vụ. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương  

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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